
TECHNIKAI-MOSZAKI BIZTOSITAS 

A hadsereg anyagmozgatási rendszerének néhány elvi és 
gyakorlati problémájáról 

Z i m o n y i Is tv á n ezredes, T h ü r m e r G y u la alezredes 

A nagyarányú minőségi és mennyiségi technikai fejlődés eredmé
nyeképpen bekövetkezett változások mind a népgazdaságban, mind a 
hadseregben előtérbe helyezték az anyagmozgatás korszerűsítésének 
kérdéseit. Számos polgári és katonai szakember évek óta törekszik arra, 
hogy feloldja azt az ellentmondást, amely a termelőeszközök, harci tech
nika és ezek anyagellátási módjának színvonala között fennáll. 

A kialakult feszültség megléte nem közömbös, mivel az anyagmoz
gatás a termelési folyamat, harctevékenység szerves részét képezi és így 
azt - pozitív, vagy negatív értelemben - jelentősen befolyásolhatja . 
.(1. termelési kapacitások, harci lehetőségek optimális méretű kihasználá
sának érdekében ma már elengedhetetlenül szükséges a korszerű anyag
mozgatás feltételeinek, rendszerének megteremtése. 

A probléma természetesen az alkalmazási területek sajátosságainak 
megfelelően különbözőképpen jelentkezik. E téren az alapvető cél a nép
gazdaságban a termelékenység fokozása, önköltség csökkentése, a had
seregben pedig a harckészültség, harcérték, harcképesség állandó bizto
sítása a gazdasági szempontok egyidejű érvényesítése mellett. 

Mint ismeretes e témakörben évek óta folynak kutatások, kísérletek 
és jelennek meg polgári és katonai szaklapokban az elért eredményekről 
publikációk. A Magyar Néphadseregben is az elmúlt időszakban jelentős 
erőfeszítésekre került sor a korszerű anyagmozgatás alapelveinek, fel
tételeinek, megvalósítási módszereinek kialakítása érdekében. 

A munka során mindenekelőtt felmerült az anyagmozgatás katonai 
értelmezésének problémája, mivel jelenleg e fogalomkörben egységes 
felfogás még nem alakult ki. A megfelelő katonai értelmezés kialakítá
sának elősegítése érdekében szükségesnek tartjuk az eddigi álláspontok 
átfogó ismertetését. 

Polgári értelemben az anyagmozgatás feladata biztosítani, hogy a 
vállalat termelési, szolgáltatási tevékenységéhez szükséges anyag minden 
munkahelyen a kellő időben rendelkezésre álljon. 

121 



Területileg két nagy csoportra bontható: 

- külső anyagmozgatásra, melynek feladata, hogy a vállalathoz 
irányított anyagokat a gyár területére és a vállalat által előállított termé
keket a vezetőhöz szállítsa; 

- belső anyagmozgatásra, amely az anyagoknak a vállalat termelői 
egységei közötti, valamint a termelő egységeken belül a különféle 
munkahelyek közötti szállítását foglalja magában. A belső anyagmozgatás 
lehet üzemek közötti és üzemen belüli. 

Az anyagmozgatási művelet három tevékenységi szakaszt foglal 
magában: 

1. Az anyag felrakása, szállítóeszközre helyezése. 

2. Szállításra kész anyag továbbítása a rendeltetési helyre, a tulaj
donképpeni szállítás. 

3. Az anyag levétele (lerakása, kiürítése) a szállítóeszközökről a 
rendeltetési helyen. 

A szakirodalom tehát megkülönböztet belső és külső anyagmozgatást. 
Bár funkciójukat tekintve elkülönülnek, mégis a polgári életben a tö
rekvés az együttes szakmai területenként való kezelés, melyet a kettő 
közötti határok elmosódása és a folyamatok egymásba nyülása indokol 

A hadsereg anyagmozgatási feladatainál is szükséges a belső anyag
mozgatást és a külső szállítást együtt kezelni, azonban az egységes ér
telmezés és a kettő közötti határok élesebb elkülönülése megkívánja a 
különböző megfogalmazásokat: 

- Anyagmozgatásnak (szűkebb értelembe vett anyagmozgatás, vagy 
belső anyagmozgatás) nevezzük mindennemű anyag állandó, vagy ideig
lenes jellegű (tábori) raktáron, elhelyezési körletben, anyagátadó pon
ton, továbbá javitóüzemen, műhelyen belüli helyváltozását, függetle
nül a végrehajtás módjától és eszközétől, valamint az átadótól és az át
vevőtől; 

- Szállításnak (külső anyagmozgatás) nevezzük mindennemű anyag 
állandó, vagy ideiglenes jellegű (tábori) raktáron, elhelyezési körleten, 
anyagátadó ponton, továbbá javítóüzemen, műhelyen kívüli olyan jellegű 
helyváltoztatását, mely szállítóeszközök igénybevételével kerül végre
hajtásra. 

A Csehszlovák Néphadseregben az anyaggal való manipulációnak, 
(anyagmozgatásnak) nevezik az anyaggal folytatott azon tevékenységek 
összességét, amelyek minden szálítási tagozat raktárainál megismétlőd
nek. 

Alláspontjuk szerint amikor a vagon ajtaját becsukták, a gépkocsi 
oldalfalát felhajtották, befejeződött az anyagmozgatás folyamata. 

Fogalmaik alapján az anyaggal való manipuláció témakörébe a 
csomagolástechnika, konzerválás, klimatizálás, raktárgazdálkodás és 
ügyvitelgépesítés kérdései is beletartoznak. 
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A HONVÉDELEM „A Magyar Néphadsereg anyagmozgatási rend
szerének korszerűsítéséről" e.* cikke szerzőinek álláspontja szerint: ,,az 
anyagmozgatás fogalmába tartozik a hazai és import anyagi erőforrások
tól a hadsereg állandó és tábori raktárain keresztül a fogyasztóig, fel
használóig az anyag mozgásának minden eleme és azok a külső ténye
zők is, amelyek erre a folyamatra hatást gyakorolhatnak. 

Az ismertetett álláspontokból világosan kitűnik, hogy az anyagmoz
gatás fogalma alatt katonai értelemben is az anyagi erőforrástól a fo
gyasztóig az anyag áramlásával kapcsolatos műveletek összességét kell 
érteni. Mindezekből következik, hogy a hadsereg anyagmozgatási rend
szerének főbb tényezői az alábbiak: 

1. Készletezés (kompletírozás, standardizálás). 

2. Csomagolás (fogyasztói, gyűjtő). 

3. Egység csomagképzés (rakodólap, rakodóháló, konténerek stb. al
kalmazásával). 

4. Belső anyagmozgatás (raktárakon belül). 

a) rakodás (le-fel-át-be-ki), 
b) raktározás (állandó és tábori viszonyok között), 
c) anyagelosztás (különböző ellátási tagozatokban), 
d) anyagmozgással kapcsolatos okmányolás. 

5. Külső anyagmozgatás (szállítás). 

a) anyagi erőforrásoktól a raktárakig, 
b) raktáraktól-raktárakig, 
c) raktáraktól a fogyasztóig, felhasználóig. 

6. Raktárgazdálkodás és a kapcsolatos ügyvitelgépesítés. 

A fentieken kívül a katonai anyagmozgatás problémakörébe tartozik 
még az anyagáramlás rendszerének létrehozásával, korszerűsítésével, fej
lesztésével stb. kapcsolatos elméleti és gyakorlati tevékenység is. 

Az anyagmozgatás témakörének rövid áttekintéséből is látható, az 
e téren jelentkező feladatok sokrétűsége, bonyolultsága, egymásra hatása. 

Alapvető problémaként a rakodásgépesítési lehetőségeinek megterem
tése jelentkezik. Ahhoz, hogy az anyagáramlás technológiai folyamatá
ban gépi eszközöket alkalmazzunk, mindenekelőtt meg kell valósítani az 
egységcsomagolási rendszert. 

Jelenleg a hadseregben az anyagok sajátosságainak és a szakszolgála
tok követelményeinek megfelelő csomagolási mód az uralkodó. Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy több százféle méretű csomagolóeszköz van 
használatban, melyek többségében - közvetlenül - nem felelnek meg 
a gépesítés feltételeinek. 

Megállapítható, hogy az anyagmozgatás korszerűsítését akadályozó 

* Honvédelem 1969. 6. nyílt szám 
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egyik alapvető tényező a hadseregben meglevő csomagolásoknak - és 
sok esetben egyáltalán nem csomagolt anyagoknak - a különbözősége. 

Az egységcsomagolás problémájának megoldása érdekében komoly 
kutatómunka folyik katonai vonatkozásban is. 

A Csehszlovák Néphadseregben az egységcsomagolást befolyásoló 
tényezők megfontolása alapján - az európai szabvány (MSZ 9710) figye
lembevételével - a rakodólap elven alapuló csomagolási rendszert dol
goztak kj. A katonai és az anyagmozgatás gépesítési követelményeinek 
megfelelő speciális összecsukható rakodólapokat alakítottak ki. 1200x800x 
xlOOO mm méterben.) 

Ezek a speciális katonai igényeket leginkább kielégítő ra
kodólapok az egyes anyagfajtáknak megfelelően külső méretazonosság 
mellett belső szerkezet vonatkozásában különbözőek lehetnek. Jelenleg 
mintegy 10-féle típus került kialakítására. Pl.: keretes megoldás az 
üzemanyagkannák szállítására ládás kostrukció a víz és más folyékony 
anyagok részére, fiókos kiképzés alkatrészek, javítóanyagok tárolására, 
mozgatására stb. Folyamatban van a tüzérségi lőszer tárolására és szál
lítására alkslmas rakodólapok kialakítása is. 

A rakodólapok terhelésénél különböző meggondolásból általában 500 
kg-mal számolnak. 

A rakodólapokat alulról és felülről is lehet emelni. A rakodóeszkö
zök kapacitásától függően egyszerre több rakodólap is - egymásra he
lyezve, összekapcsolva - mozgatható. Rakodógép hiányában kézierővel 
is szükségképpen mozgatható. 

Az egységes rakodólapok kialakításánál figyelembe vették azt is, 
hogy a hadseregben az anyagmozgatás békeidőszakban viszonylag 
kisebb volumenű, háborúban pedig ugrásszerűen megnövekszik. Az egy
séges rakodólapok mind az állandó (béke) raktárakban, mind pedig te
repen egyaránt alkalmasak az anyagok tárolására. A hagyományos rak
tári állványok használatát feleslegessé teszik, ami alkalmazásuk gazda
ságosságának egyik fontos komponense. 

Gyakorlati tapasztalataik alapján bebizonyosodott, hogy a rakodó
lapok alkalmazásával a gépkocsik rakfelületének térkihasználása jelentő
sen emelkedett, az anyagmozgatás ideje pedig közel felére csökkent. 

A Bolgár Néphadseregben elsősorban a nagyobbsúlyú anyagok ra
kodólapon történő mozgatása céljából egy tonna teherbíróképességú, 
összehajtható, ugyancsak speciális oldallapos rakodólapot szerkesztettek 
és készítettek. (Méretei 800x600x660 mm.) 

Az általuk végrehajtott próbák tapasztalatai szerint a speciális 
rakodólapok megfelelnek a hadsereg viszonylatban végzett munkákkal 
szemben támasztott követelményeknek. A rakodólapok kísérleti példá
nyainak falai szitahálósak, azonban a rakományok speciális sajátosságai
tól függően ezeket különböző anyagokból (műanyag, rétegelt lemez stb.) 
készült lapokkal ki lehet cserélni. 

Továbbiakban kidolgozták még a 800x1200 mm-es, 500 kg teherbíró
képességű, összecsukható, speciális rakodólapokat is. Ezek az egység
csomagoló eszközök is alulról és felülről egyaránt emelhetők. 
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Véleményünk szerint nálunk is hasonló elvek alapján volna cél
szerű kialakítani az egységcsomagolás eszközét. 

A hagyományos módon térténő anyagmozgatás korszerűsítésének 

másik alapvető problémája, hogy a hadsereg különböző ellátási tagozataí
ban milyen és mennyi eszköz kerüljön szervezetszerűen beállításra a 
rakodás megkönnyítése, gyorsabbá tétele érdekében. 

A rakodás gépi eszközei iránt támasztott harcászati és műszaki kö
vetelmények a központi, területi, valamint a tábori raktárak munka
körülményeiből fakadnak. 

A megfelelő rakodógépek kiválasztásánál, az anyagmozgatást elő
segítő mechanizmusok kialakításánál igen sok tényezőt kell számításba 
venni. 

A gyakorlati tapasztalatok alapján a tábori viszonyok között alkal
mazható korszerű rakodógépekkel kapcsolatos követelmények az alábbiak: 

- univerzálisak legyenek, vagyis biztosítsák a rakodási munkálato
kat raktárakban és szállítóeszközökre egyaránt, különböző anyagokkal; 

- nagy teljesítőképességűek és terepjáróak legyenek, hogy a ra
kodást rövid idő alatt tábori viszonyok között is el tudják végezni; 

- rendelkezzenek magas szállítási gyorsasággal, önjáróként vagy 
vontatmányként, a nem önjáró gépek felmálházása és telepítése· mind a 
vasúti, mind a közúti szállítás esetén lehetőleg gyorsan és egyszerűen 
történjen; 

- többféle munkaeszközzel rendelkezzenek: villás, horgos, kanalas, 
markoló és hordó emelővel, csörlővel, hóeltakarító és egyengető feltéttel, 
valamint ekével a tűzvédelmi barázdák létrehozására. 

Ezeknek a követelményeknek pl. várhatóan jól megfelel a "Vörös 
Csillag" Traktorgyár FRAK-Bl és B2 hidraulikus rakodóberendezése, 
melynek főbb jellemzői: 

Rendeltetése: a kézirakodás, vagy a költséges exkavátor helyett, 
különösen gyakran változó rakodóhely és rossz terep
viszonyok között, esetleges szűk rakodóterületen a 
rakodást gyorsan, üzembiztosan és gazdaságosan vé
gezze. 

Alkalmazható: villás teheremelő (emelőképesség 800-1000 kg). 
Teheremelő horog (emelőképesség 1000 kg). 
Arokásó (telj. 1 óra alatt 36 fm 80 cm mély, 60 cm 
széles árok kb. 17 m3). 
Rönkfogó (befogadóképessége: 0,9 m3). 
Markoló (emelőképesség: 800 kg). 
Ládás emelő (0,5-0, 7 m3 befogadóképesség). 

A rakodó berendezés mintegy 20 ember munkáját tudja elvégezni. 

A hadsereg anyagmozgatási rendszerében - az önjáró univerzális 
rakodógépek mellett - tábori viszonyok között még az alapvető rakodó
.eszközök közé tartoznak a következők: 

- gépkocsira szerelt forgódarúk; 
- könnyű triiler szállítható villástargoncák; 
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- hátsó emelőfallal felszerelt gk-k; 
- hidraulikus kéziemelők. 

Az említett rakodóeszközök részben nálunk is ismeretesek, azonban 
szervezett rendszerbeállításukhoz még számos kérdés tisztázása szüksé
ges. 

Véleményünk szerint az anyagmozgatás fogalmának katonai értel
mezése, az egységcsomagolás, rakodás gépi eszközeinek kiválasztása, ki
alakítása és más anyagmozgatással kapcsolatos kérdések széleskörű 

szakmai vitát igényelnek, melyek kibontakozását a cikkben vázolt prob
lémákkal szeretnénk segíteni. 
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